
Santidade ao Senhor” - Êxodo 28:36 “Você jamais será livre sem uma imprensa livre” - Venelouis Xavier Pereira 

Ceia de Natal deve ficar 
quase 30% mais cara 

Carnes de frango e bovina, ovos, pães, bacalhau e vinhos fazem parte 
da lista de produtos relacionados que registraram aumento de preços 

ntamento do 
es, ent de 2021, o frango 

34%, seguido pelo aumento dos ovos (20,05%). ECONOMIA! 

O avanço dos itens mais comuns que compõe o cardápio 
economista Matheus Peçanha, do FGV Ibre. No acumulad 

inteiro é o item da ceia de Natal que mais subiu. O item disparou 2 
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SOPINIÃO 
“Você jamais corá livre “Com amor 
sem uma imprensa ve” conquistamos tudo” 
—VBELOUSIAERPERERA  — WeamA PAHO ANO: 

Fumo em 24d sete de 1936 por Jos air Rus 

eprtoriaL União global 
ntidades a de saúde se uni 
ram em um comunicado para alertar sobre a 
condição das vacinas contra Covid-19 doadas. 
para o continente, onde a taxa de imunização. 

ainda é baixa. À maioria das doses contra o coronaviras. 
já chegaram aos países africanos perto da data de valida- 
de. As doações de doses têm sido uma importante fonte 
de abastecimento enquanto ostras fontes estão se item 
ficando, mas a qualidade das doações precisa melho- 
ras, À maloria das doações até o momento tem sido com 

PEC da Bengala e 
sua revogação 

A 
duna Foda e 70 pus 75 ano. deve ser 
apa imdiumente pelo Congreso Naclo- 
al Uia escdeme oportunidade pr Poder 
Ioglavo. demorar Independência. Ata 

mente credo e 
chamado de “poder 
dubmervete do de 
che monacica 
de mupitrados do 
Supremo Tuna 
Pele. Doe mer 
mo que deendem 
em. modos pu 
Micos, mudança 
vm ro rege de 
dove. Do pos 
denclamo para dr sem pr 

— et e o Juicái sa um 
de Minerador, sem ema maça 
temos pos poe em rimos 
na egdlação Presa 

A revogação de nro PC da Bengala 
need par do e asd Apis. 
em 201, e apelo do mundo pico os. 
prados. us intended ema Tr 
duna de de Gra Somente por o ndo 
dessa ts ido eva Ada e am rr 
de rs pure e revogadas em 015 e pr 
dee da Congeaa Nona 0 senador Renan 
Cadeira epoca e ada oe camp em. 
proce no ST decorado pero al 
end pagto de ore ta nt 
canbeada pela Operação Lava la 

Do SM compre deputados prado 
e, ade do te, prima 370 
puamehare, e 213 estavam nas peimeras lina proce o ST od pr 
oe com poe re consentir apra 
“e pregos pelo chamado foro peveiado 
Seção vida Apre a “PEC: Rega com 
endereço De pdmentres cha cuja poa minto do TR, É com eme mundo pol 
cm sbre, onte gado da Aa Corte 
e Justo om e poder em Ie; 
Aplcando a Cara Comttição eleições or diiia de aco com das sed 
ereções O Poderes Fou e Lago 
demoram e conlemados 
ota, revogação dea “PEC Benpl” 

é imprsciadhd mocidade intcional e 4 
captação de uma imo orda pl pi como ends do menaão e ride de 
condenações em segunda Instância Stução detesminda pelo STE Vie st corpos. 
demos é pros estão em Herddo, nl 
ie Lda Ir, ocenado een does. 
pelo minds do STF pra se cndidato pre ida da pública em 2, 

Ea “PEC da Men ou da Ição do 
Come Nana” não deu divida. pes peste iendde para rea do cone 
a Natpocaafemono min Glnar Mendes 
“Vamos aguardar no period STF aceda 
dos ecos de dead condenados pe pr 
Sto Mor? E chegaram je, nde adam e. carrapto que ara os cole pico? 
AP da ea poder legs de 

xadeer imoral 

(Brasa. DE) 
PSDB no limite de 
seu tempo. fal 
mente escolheu uma 

CE 

E 
gem neu 

se 10 anos — que Mar 
tim Sosres Moreno 

candidato para co = 
magistrados do STF GSipemo 6 comer à Presidência d Repabica Es 

João Dória esperava vencer. antes. 
“da pane politica etecnalogica que o partido viveu com a falência dos. 
aplicativo de votação no último 
21 de novembro - com não me 
os de 62% dos votos. 

posta antecedência e vida útil curta. As entidades de 
suúde pública reconheceram que as doações compoem 
parte importante do programa de imunização na Áfr 
ca Até o momento, mais de 9 milhões de doses doadas 
foram entregues o continente via Cova  Avat e outros 
milhões atravês de acordos bilaterais. 
O pedido de atenção vem em um moment no qual 

cs olhos estão voltados pars à África pes disseminação 
“a micro, ariante do corouárs À atuação tambem 
expõe a desigualdade vacinal entre nações ia e o com- 

Vai terminar menor que entrou! 

que ele val percomer as cidades 
de Curta, seu berço político 
no Paraná, depois ce va as cida 
des da Rio de janeiro, São Paulo 
e Recife. Em cada uma dessas 
Cidades ele deverá rezar even 
os com palestra, lançamento de 
livro é sessão de autógrafo. Es. 
nes eventos vão. 

de pets 
ce mesas cidades 

Presidência do Senado. 

Linguagem neutra? 

bem discundo, há al 
pum tempo, proposta 
de mudança na língua 
portuguesa para favo É 

recer aqueles que não se ident 
cam com om pronomes mancul 
é feminino, a chamada lingua h 

O tema suscita do 
tes acaorados e questionamentos 
por parte da comunidade LGHT; 
dentre ouros grupos, que querem. 
a modificação da lingua inclusive 
noslivros didáticos nos materiais 
eativos utilizados em sala de 
aula O fato é que ese proceso de descons 
trução civliacional visa tambérm a fingus 
gem, para que haja uma melhor aceitação 
da mudança de mentalidade e costumes que 
estamos vivendo com mais intensidade des- 
de o aos 60 do século pasado. Modificar a 
linguagem e strbuirconcei novos a parte 
desse processa Os defensores dessa mudança 
defendem o que dies chamam de comunica 
ão inclusa” E oba que 2 motivações ds. 
se debate são ideológicas, por is s justifica 
tivas nem sempre são bascadas na relidade 
ij mas em slcamento da residade 

ideologão 

mão se pela 
sem ca 

mas redes sociais, na imprensa e 
nas sociedades onde os eventos 
vão se realizados. Não duvide 

Bem, ás falava no marco por — possa haver manifestações, 
aqueles que não querem Bobo 
aro e Lula essa solução tucana. Eis que em 
mejo a tudo so, Sérgo Moro no Podemos, 
Rosi Pacheco no PSD e o próprio MDB. 
ao anunciar Simone Tebet, ates de uma o6- 
cinização são indicativos de que terem dias 
Intenso poa frente 
O e jue Sérgio Moro vem se comportam. 

do de forma agressiva em ua pé campanha. 
Ele abalou neses 10 ia mala que se poderia 

né aproveitando as dificuldades 
tucana. Ele apurese com dois digitos nas 
pesquisa de intenções devotos. Sua equipe rabalha eney a possilidade dele chegar a 
15% a final de devemibro. 

Nos primeiros 9 ias de dezembro Moro 
o Podemos terão uma agenda de eventos em. 

 ebolsonaritas cura 
“Gostese ou não haverá uma natural gera- 

ção de notícias em torno do ex-jui 
tros pré-candidatos não vão ficar parados. O 
MDA devera fazer um evento até o final do po 
primeiro decêndio de dezembro oficialzan 
doa pré-candidatura da senadora Tébe, que 
é mercadoria boa de vender - a fato novo de 
“nica mulher na corrida pré-eletoral 

Rodrigo Pacheco não val fi 
rado, acreditem. le er a natural ribalta da mi 
As esquendas não vio fcar paradas, tam 

bem especulações sbre formação de fera 
ção de pardos passam a ser resvaliads com 
o possivel crescimento da candidatura de Ser. 

Jorge Scala explica que toda 
iza o engano como 

um meo imprescindível para al- 
cançar a sua finalidade” 

pequenos círculos esotéricos. 
anipulação da in 

guagem visando uma verdadeira 
lavagem cerebral, o estilo sectá 
rio, mas com dimensões globah. 
Est tica é aplicada através de 
um movimento envolvente, u 

Aizando para sso os meios de propagar 
o sistema educacional formal. À estratégia 
Possui rés etapas: a) À primeira consiste 

uma palavra da linguagem co. 
mum, mudando-lhe 0 conteúdo de forma 
subreptícia: b) depois à opinião pub 
bombandenda através dos meios de educa 
são formais ( escola) e informais (os mejos. 
de comunicação de massa. Aqui é utilizado. 
“o velho veábula, voltando-se, porém, pro 
ressiramente ao novo significado; e c) as. 
Pessoas finalmente aceitam o termo antigo 
“como movo conteúdo Esta ideologia pos 

te populacional junto ao Marco 
“Zero Na capitania da Ceará tado. 

tinente mais pobre do mundo, o que deu margem para 
mais uma mutação da doença. Enquanto iso, o dirtor 
geral da OMS, Tediros Adhanom. ressaltou que a emer- 
“éncia global representada pela variante rmlrom eviden 
“cia que a crise sanitária não acabou e que a situação conti 
ma sendo perigosa e precária. Ou o mundo se une, icos. 
e pobres, desemolvidos e subdesemvolvidos, para comia 
tes,em conjunto, a propagação da doença ou os esforços. 
mundiais podem não obter o resulado esperado causan- 
do ainda mais da, desespero e marte entr s pessoas. 

Hlo Moro, O exspresidente Lar Inácio Lula 
“a Siva de fat, não será o mais atingido com, 
osmovimentos da chamada terceira mas sabe 
que o melhor dos mundos e não ter nenhum, 
deles numa disputa de segundo turno. 

Sé Moro chegar de fat, nos 15% ao final 
de denembro não duvidem que outros coma 
“Tebet e Pacheco terão seus pontinho(!, 
que quase certamente não salro de aee 
pendidos petistas mas, sim, de arrependidos 
bolsonaritas. Qual o tamanho de Bolsona- 
o nas pesquisas eleitoral no final de 0217! 

Dizem que só o mundo polo se im- 
porta com mômeros de pesquisas, mas num, 
momento em que a arrecadação evolulu 
em que o número de empregados eletivos. 
não evoluem - os númeron do Novo Caged 
mostram a mesma pessoa ocupando mais 

mas não importando em mais renda 
mostram como será dificil para o Governo. 

Bolsonaro se apresentar como a chave para 
o sucesso nacional, 

Bolsonaro val entrar dezembro fliado 4 
mova partida político, do poderoso Centrão, 

ada garante que va! terminar o mês do 
tamanho que gostaria com o novo status par 
tdário. O PL é forte mas não fz milagres 

Há indicativos, mais que palpáveis, que 
Bolsonaro terminará o última mês de de 
2embro menor do que entrou 

“visibilidade 

Or ou 

Jogar par 

várias locuções unlizadas pa 
te manipular a Mguagen” Por iso, é que 
devemos apreender am motivações dee 
processo é procurar compreender por que 
estão fazendo iso, com quais bjetivost O. 
fato é que o caráter ideológico dio, coloca 
a proposta sob suspeita, além de explicita 
mente atacar a nossa ga pátria 

Diante dio, devemos, enquanto educa 
dores, buscarmos discernimento, pra re 
Ret sobre a questão, com ponderação, O 
masculino e o feminlno, portanto, na nossa 
língua, não podem ser relatiizados, com 

realidade. O 
jo construções. 

a querem advogar os deblogos. 
e propagandists de plantão, mas um dado 
da realidade objetiva, um at biológico con- 
creto. E como lembra Jorge Sala, "a rejeição 

é “ aesta visão ideologizada e, portanto, fa, 
não pode justificar também diseimin 
É preciso que haja bom senso e respeito às 
pessoas. Mas a gua portuguesa não pode 
ser aviltada dessa forma, Temos responsa 
lidade perante as gerações futuras e prepará-. 
as para Lidar com o desafios da vida com 
informações corretas com lastro na verdade 

O “Guerreiro Branco” que preconizou a abolição no Brasil 

padrões. De modo à ter que faver algumas 
“adequações” para sá proteger seu povo, À 

preconiza liberdade fm a), uia bem ma convivência entre Caros informou da conversão crisá de fa- 
Faca na Bra - poi é PA iso, brancos cum emulheres. cauna E mal, de conhecimento oficial que 

Passei die istricamenteque JS Lago Pas negras é mamelcas de tl modo realizo entre 10 ou 1 casamentos de mu o seu ato foi pioneiro à épocaco. M$ == | que a miscigenação acomeia Neres mestçs com seus soldados usamos. 
lona - em 161 — so desembar: Wosggg | Tdáa o modus vivendicra si O batismo “combinada” com o cacique, ea 

7 Mt mt car no io Ceará malhers negras gular — indie registrado em . dar tm sinal e as com 0 gentios: e, a “e 
Seemitmmdetioa  c mamelncas com seas crianças Su próprio diário. Moreno pat- . sament” significou em defini a libedade 

Co em condição de ls para Ens 577,7,77019% cipa do iu da rio de Ja das mulheres vi que não haver argumen- 
re biors de povoamento” - cegalando dig [ESSE cama ão pot de pintar as faces. to qu maneira de retroceder para uma condi 

e nor am nidade é oholiado as de taho ” igualmente aos matos. comia e ão de suygaçã escrava, 

deo exdo forçado da ária. 
O lermo “powamento” descrito por Soares 

Moreno - oi maneira encontrada para con. 
cder ta condição de “seres live” ao desem 
arcar Aleejaa constitua um contingem 

Martim Soares Moreno “o guerreiro bran- 
cs” merece ser enalcido pelo feio liberta 
dor e terizado pela história brasileira como 
esemplo de gestor que promoveu o espeto e 
maldade racial entre os povos Primus inter 
pares que peecomianu a abolição no Brasi. no 
que iria sra "Terra da Lu 
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Politica 
OP. A Coesão Paramentar de inquéro (1) das Assoviações 
Mistares da Assembleia Legittva vola se run hoje, Na pat, 
esta ltura oe os envado é Comissão por entidades 
doe picos e a apreciação de requerimento d rito deputado 
Elmana da Fritas (1) Ee sta a insttuições ancas cias 
dk espeios au mica dos cheques que loram dknitaos 
Cotas das emidades de polca e bomberos mares nos 

últimos cinco ans A CP! investiga a posshet artipação das 
associações nos mos da 2020 

Assembleia pauta violência 
política contra as mulheres 
As discussões integram um encontro estadual para discutir a participação 

feminina na política, com a presença de nomes do cenário nacional 

Aconteceu nesta segun 
eira (29), na Amembleia 
Legisativa do Ceard, 01 Ea. 
contro Estadual de Mulheres. 
ma Polca, evento voltado. 
pára reune representantes. 
Políticas do pas para deu 
ir temas relevantes à part 
eipção feminina nos espa 
gor de poder. À inleitva é da Procuradoria Especial da 
Mulher da, Assembleia Le: 
sativa, sob o comando da 
deputada estadual Augusta 
Bro (PCUoR), e englobou 
ineo mesas de debate com 
feretes tópicos. 

Ganha detaque, em meto 
a iso, a discussão sobre 4 
violência polca. contra à 
mulher no Bra, discutida 
ma abertura do evento, com a 
participação da ex-deputada 
ledera e Jornalista Manuela 
DA e da deputada esta 
ll Tea Perna (Prol.SP), 
Augusta Brito lembra que ot 
sancionada em agosto, pelo 
ever fedea, le que e 
abelece normas par a pr 
venção, repressão é combate 
A Wolência. política contra 
a mulher. "Nós prechamos 
isctir e aprofundar rea 
meme o que é esa violência 
política contra a mulher € 
Como ela se Apresenta Sa 
Dendo como é nós podemos 
nos vulgar deal para 
fortalecer o nasua movimen 
o e ocupar om espaços de 
poder devidamente, como 
deve ocorrer” apontou 

Manuel D'Ávila salientou 
que, quando uma repreven tante póbiia sofre um epi 
sódio de violência política, 
Tepresentado. pel tentativa 
de se desegltimar o seu pa 
pel político por conta do seu 
mero, mulas mulheres se 
fentem  desencorajadas. à 
ocupar eses espaços, “Os 
piada fazem à gente pen 
Sd que é algo conta uma de 
nbs, vá que els atacam uma 
de tôs criando um sitema 
de generalização, fazendo 
com que todas as outras se 
intimidem de serem ex 
postas Aquela violência, As 
mulheres comuns pensam 
como e vou entrar na pol 
tic, se a Manuel tá ouvi 
do iso? relletin. Ainda de 

O projto é da Procuradoria Especit da Muler da ÀL, qu é 
comandada pela deputada Augusta Bt (PCCoB) 
acordo com ela, trata-se de 
tum mecanismo adotado que 
visa imbi a participação e 
inda no gera fzer com 
que as mulheres não levam. 
uma sociedade que esclui 
mulheres, não vô da política 

A deputada estadual Ia 
Penna, por soa vez, comem: 
tou bre o eplódio de a 
dio que ela suiça poe parte 
um colega parlamentar no 
plenário da Asembleia Le 
dativa do Estado de São 

Alesp, em dezembro 
de 2920, la relatou que, na 
cquele dia, foi asediada por 
diversos parlamentares, em. 
razão de um video seu que 
estava circulando nos cel 
Jores de várias pessoas. “Na 
quele momento, cu tive que 
aver uma escolha muto sé 
ria, uma escolha de sobre 
sência, que ia me doer mui 
to, que era ir par a guerra, 
andar para a frente, mesmo 
estando. muto. machucado 

com que esa 
pontooa a deputada em 

tas Penna, resaliou que 
mese com tada vn pet 
qo que deve que dar após 
am ano do ocorrido, valeu 

o de luar cootra 0 o no 

quantidade de mulheres que 
olhou para o meu cano, para 
A guerra que eu opte lave 
cid se aliar à eso h 
mto impoctant” eorçou 
Interior 

Também fot abontada, 
na realização do encontro, 
a participação da mulher na 
política do interior do Cea 
A Para Eeika Amora que odiava o debut, a própria 
rua da polca pardo 
Samoa papão ft 
lina nos municipãos “Muitas. 
malheres têm vontade, mas 
acolidas, empoderadas e 
estimadas pelas. partidos. 

para estabelecerem de £ 
“am mandato. Matas come 
gem, mas ainda temos po 
aqui presidentes de par 
tido, por exemplo: registrou 

Na avaliação da deputada. 
onha (SD), 

je ser um gestor ou 
ge público em 

cidades pequenas, de pou 
a a para as mulhe 

abeço 0 desafio 
teve que 

ra pasar por uma 
campanha at a eleição. Não 

nle 4 campanha, mas 
rante todo o percurso de 

Em ainda outra discussão, 
a adoção de cotas de gêne 
e raciais também fo abor 
dada. Para a co-vereadora 
de Fortalera Louie Santana 

mpara 
16, mas dime que 

O número ainda é 
Bl destacou, na oca, que 
4,4% das mulheres no Brasil 
focam eleitas para per pre 

as, representando. 24 
“emum universo de 500 cida 
des brain. Ea defendeu 
reserva de cotas para as mu 
Tere o ace à univers 
dade, a concursos públicos € 
à política para proporcionar 
igialdade de oportunidades 
a deembargadora < 

juíza eloa do Trunal 
Regional Eleitoral no Ceará 
(TREE), Kamile Castro, 
cltou pesquisa calcada pelo 
Instituto Jutiça de Saia em 
parceria com a organização 
Taiciras que conelutu que 
as mulheres braileras gos 
tam e estão dispostas à par 
cicipar de forma mai ativa 
ma política Ela aponta que 
86% nunca se candidata 

à um cargo pólio por 
alta de recurtos partida 
seguido de 15% por medo da 
espesição e fala de capacha 

ae campanha 

Projeto que cria na Capital serviço 
“Buggy-Turismo” avança na CMFor 
raia na Câmara Muni 

cipal de Fortaleza (CMFor) 
o Projeto de Ls Ordinária 
ELO) nº 67872, de ator 
do vergador Gardel Rolim 
(PDT, que pretende criar 
o serviço de tramsporte es 
pesial “Buggy Turiemo” O 
Partamentar pretende regu 
lamentar na lei a relação 
de passeios de automóveis do. 
tipo ug nas pratas, dunas, 
Jaguas e tios de valor hist 
rico e cultural em todo o ter 
rhtârio municipal, A matéria 
foi aprevada nesta segunda. 
feira (29) na Comissão de 

Deservolimento. Exonômi 
codacam 

“O Munkeípio de Eta 
lera é um destino turístico 
nacional e internacional com. 

orme potencial econômi 
<o, mas que carece de am 
plação de suas estruturas 
de prestação de serviços, na 
cual se enquades o reco 
abecimento da profissão de 
dugueiro turístico A regula 
memtação alende a urgência. 
de organização desse seg 
mento de apo turístico que. 
pele proposta apresentada. 
Permitir desemmulver apoiar 

e promover sus qualificação. 
tor da proposta. 

O serviço de “Bogay Tu 
riam, com iso, poderá ser 
realizado mediante autor 
cão formalizada  expedudo. 
Pela Secretaria do Tariemo 
do Município de Fortalera 
À atividade é destinada so 
transporte de turistas ca 
“los interesados em vitar e 
conheçer áreas de reconhes 
dabelera natural valor hasô 
rico poisagótico e ambiental 
em todo territorio momiopal 
realizado. por paricalares, 

mediante pagamento por 
parte dos usuário. “Conforme à testo da ma 
teria caberá à Secretaria do 
Turismo de Fortaleza segu 
lamentar toda a atividade 
do “Boggy-Turieno” atrnés 
de decreto; realizar cursos 
seminários e eventos para 
capacitação “dos bugueiros 
atualização e apefciçonmen 
o da atividade credenciar 
veiculos para atuação em 
todo. tertório. municipal 
definir áreas geográfica ter 
toras onde será devem 
vido o serviço 

DIÁRIO 
POLÍTICO DD 

Via dispersa 
Enquanto Lula « Bolsonaro permanecem liderando a 

disputa presidencial de 202, pelo menos ot pr-candida 
tor despontam: Ciro Gomes (PDT), Sérgio Moro (PODE 
MOS), Luiz Henrique Mandela (DEM) senadora Simone 
Tebet (MD), flo Dorian PSD, senador Rodrigo Psche 
ea (PSD), Felipe Ávila (NOVO) e André none (Avante), 
Como é fácil observar-se são, em sua maioria, nomes com 
om status, dnclonve a senadora Simone Tebet Anes at 
pirate mulher, que poderá mobilizar a votação feminina, 
Observe-se ainda que enquanto continua sendo aventad 
a posaiidade de uma terceira via para neutralizar uma 
puta ente a diet e a esquerda á dificuldades para os 
adversários de ar Bolsonaro formarem uma frete ampla, 
Sem à qual todos ces poderão ser consumidos pela mk 
quina estatal que arrima candidatura do presidente. Su 
perando barreiras da antropofagia eleitoral, é possível aos 
Précandidatos  combecido, asim como outros à sur 
Tem cemprr deveres partidários no eletivo primeiro ur 
no apostado toda as has na recuperação de uma quase 
perdida unidade, sem se dianciar do confroato final no 
Jegundo turno. ts, no entao, ls 46 ocorrerá com à 
aglutinação de força dispersas poe divergências 

De olho na união 
O senador Ci Gomes roca 
se compse com iranças 
ce pardos ue gravam no 
entomo do govema esta 
mas são dependenhos de 
decisões de suas excubvas 
o PSD, PL 0 PP presídios 
por comensais d Abolção, 
Há quem afeme que uma. 
debandada dessas forção representaria 1 milhão do votos 
a Siposição dum cancao que não sola infuência 
do sstema. Domingas Fla, Rolo Gonça Au 
Albuquerque, unos, podem ameaçar 6 alicerces do pod 

Mais um partido Quando se pessoa que estaca 
esgrado o "eloque” de nova pardo fi lsçudo em 
tda mal um elle o Pardo Ag em ato btt concorrido prestigiado peo deputado ur Flo PDT) pelo se fio, preto de Rsdenção, Dam 
Penedo 
FAEC sem rumo com a morte do cogenheiro- 
agrônomo livia Sab. que na presidência da FAEC 
engrandece à entidade agropecuária do Cear, eleição 
para fatura Diretoria começa muto mal com a troca de 
Acusações entre 0 candidato Paulo Helder, da situação 
é Amilcar vera, da oposição, Que bons propásios 
umimem o vencedor da eleição que será hoe 
Boa receptividade 1 do posta 
receptividade de ierançãs do MDIC indicação, 
da senadora Simone Tb para dsput à sceaão residencia. Imramuros Iforna-e que pardo se 
formar coro ug device qualquer chapa de 
poção 
Gratidão O preísto de Quiseramobim, Círilo 
Pimenta em nome da aua cidade e de todo o Sertão 
Central prestou homenagem de gratidão ao ex-deputado 
Pnbheiro Landim, como grande benfeitor da região. Para 
Giro aquela o Sertão Central deve Landim a água, 
estrada, e o fortalecimento da bacia leer. 
Mais boataria A prévia do PSD, cjo resultado 
ferese partida perder uma liderança do porte do ex 
governador pasta Geraldo Alekmim, servi também 
para alimentar os mais desencontrados bautos, Um deles Apreguado por petitas, é de que Alckmin Já acertou para 
service de Lula, poderia vir a ser vce debe 

Geentreaspas?9 
“Atenção da CNH de fre ane ed E Sá qu mn lr 1 do rn Pa ala de es compila Pa od Bs de de SP 

Mais informações de Fernando Mat: 
mai ferandomaiaGuestadoce com br 
Mlogdoternandomaia ep net 
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do Cá rela hoj, em FÊ Orçamento. A Comissão de Orçamento da Assemii 
PO L I TI Cc A Carmim ecra semiáro pa eecetaão e da Le Orementária 

104/2022 O rj dire a desiação ds recursos do gue estu aa o prt aro 

MACÁRIO BATISTA Deputados aprovam medidas 

EP pocítica | de transparência a emendas ES POLÍTICA | 
Comitê Científico proíbe 
grandes eventos de 
Réveillon no Ceará Or deputados Fdero 

aprovaram as medidas de 

O repasse de recursos via emendas de relator tem estado no centro do 

debate público nas últimas semanas. Foi aprovado um valor limite a elas 

O governador Camo Santana anunciou as decisões to- | “transparência na apresenta 
madas pelo Comitê Cientificode Combute à pandemapara. | ção, aprovação e execução. 
novo decreto estadual de enfrentamento. O colegadode- | de emendas de relator geral 
liberou que ficam proibidos grandes eventos de Reveiloo. | do Orçamento clasificados. 
no Cear As festas poderão ser relizadas seguindo aire | como RP9. O teto aprovado. 
Iries estabelecidas no último decreto, do dia léde movem | & o subutintivo do senador 
do. O passaporte sanitário segue obrigatório, asim com | Marcelo Castro (MDB-P 
au demais medidas de prevenção. “Tomamos eua decisão | ao Projeto de Resolução do 
por absoluta prudência, responsabilidade e respeito de for greso, Nacional (PRN) 
ma prloiáia à vida dos novos Irmãos irmãs cearenses. | 4/21, que determina um leto. 
Estamor vencendo esa pandemia e não descantaremos. | para o valor da emendas de 
enquanto não vacinarmos todos os cenrensesrestaltos o | reator equivalente 4 soma 
governador, que sobre a ealzação do Carnaval. afirmou | das emendas impstvas 
aque deverá er discutido pelo comité em um momento | dividuais e de bancada so A = 
posterior, Outra novidade do novo decreto é a respeito da. | deve representar R$ 16.7 bi. A matéria fo aprovada pelos parlamentares em sessão do Congresso, nesta segunda (2) 
ampllção da capacidade de ambientes que ainda posauem |  Thões mo amo que vem valor 
restrições, exemplo de academia, cinemas entro e ou. | próximo das emendas de re. 1-8), afirma que o projeto. recebidas de parlamentares, foram empenhados. As auto 
tros espaços. De acordo com Camilo Santana, ese estabe- | Ito deste ma do- “não garante ransperência além de agente públicos ou . ridades responsáveis lêm até 
Jecimentos poderão operar com 109% de sua capacidade, | tação de R$ 16% búlhões. pura às emendas de relator, da sociedade ci seta esa (3) para Indicaros 
desde que soleitem o pamaport unktário de seu lrequen. À votação é uma respos- . hem no pasado em no fu: O deputado Marcel Van. montantes dor cronogramas 
tudores. O chefe do Executivo estadual de que a procura. | ta 4 decido do Supremo. tura “Além da tranparência. Hattem (Novo-RS) criou . de pagamento que serto uti 
pela vacina aumentou Dastante desde a implementação do | Tribunal Federal (STE) qu e dlspostivo, por temer. zados ainda neste ano 
Passaporte saniário e realtou que os caos de imterhação.. | “suspendeu a execução di que as Indicações de agem- O deputado Gilotant Che 
a muloria sd de pessoas ada não Imunzadas “A gran | emendas de relator. tes públicos ou da sociedade “ini (PL-RS) reclamou dos 
de maioria de pesos que estão precisando de internação, | alega que é necevd ciel sejam “utilizadas para. recursos da oposição ao STF PLS), aa condão, re calar guto: do tt dep de pero Seca ae Teus acções da oposição... parmerêes “Temor um Congrens“À opoáção está Secr err cu les de Parar come desesperada pone no so denis ds eso, quo A dei proriappdrnnd me descobri a Op Fans que podeão servi A democrata é da melo aço Lavabo de indução "E ima atoa. O Tide à os ele qua boa 0 ipa el) 
não deixem de ir", Camilo Santana, fem per para bad po De arado ca O tio Co ear ia sui de 
governador do Ceará chamando O Povo | a a das Mas Tenis do” page, de Te sad doa eb. O Patameno tem 
pra terceira dos da Cindes dos Dipuidos arraia” Pr gp para dare dá perlição fe paper da dação do 

Capes lupa fa nelas co 6 1 de dor enem ae caldo go q Dep beecr meramente podtica páblicas pas. pertudos R4 3.4 Mes em iora” € tsttciond dO irreioa pao Desejo de cnda.O (imenda Oe rios sado, (O iirmiçõa do ir ds ema rei geral poder Indicar. que quase a metade fi ara cia Câmera) O des da posição diga a execóia das progra: SAS, ir R$ 744 todo Aemandro Ml (5S ções a prt de sdetações Ts de emendas anda não 

deja em enfermaria ou UTI, são pessoas que não se vaci. | publicidade e tramparência 
rara ou no tomara a dove completas. Tso mostra a. 
eficiência da vacina”, eftizau Cam 

Frase; “É fundamental que as pessoas e 
que já estão no tempo de tomar pao A io a 

nom com 

Ciro deverá entregar imóvel para Eunício 
Monitoramento, Cómo vem sendo fo dec o íci da O Tribunal de Justiça do em leilão pelo ex-presidente capital cearense e oi avaliado — novembro, a jura afirmou 
andem, 0 Governo do Car vem monirando os meros | Estado de São Paulo (TI-SP) . do Senado Eumício Oliveira em R$ 409447590 pela em “Com vias à findar 0 pro 
oi lb or die ri E determinou que o ex dos principais presa Megalelões, que rel: codimento, entregando-e à 
Sogundo o ocrtái da Sad, Marcos Ga nitro é cx govemador politicos do ex. Fou pregão Dem do ameno de bos 
urna de casos em alguns municpos. "Essa aumento da | Goo (PD) enter, val qa Vi ra dado O a dando pestdade em alguns muics sta ue and ns goi pe pa Rat, aa 9 e 
“Stação do Vir à 8 são cora deva auemanor rs Geral em julho deste ano e Econômica Federal a qual dinda à nossa precunação em dumnenar a cobertura vacinal desembalsou R$ 520 mil. O. dever informar nos autos dos 
e ds pessoas cumprirem o protocolo sanitárias” ponderou o de Ciro Gomes. embargos À execução, em rá 
o gt cl pata 

SE aura ei sp 
co pagamento da indenização . de São Paulo, à realização do 

"Quelocurs é emo? Eecho poderio rela sb pera 
“de danos mocas no valor de. acordo” “Com à trás em 
R$ 400 mi que ele devia ao. Julgado da presente decido, 
ex-presidente cla Repóbica.. expeç-se a carta de area 

oneroporo,oviruenão de colocamos todo tbuho Femando Collor de” Mello . tação ao atematante Eunício 
enraPMctdaquidentn  fetmatéaquia perder. O (Pros). Collor havia aberto Lopes de  Olveir: pontua 
afimouomariros ” cendrioiieraconaé dom proceso contra o ex. ada a magistrada no Leto 
apoadores no Alvorada mui. procupant: E estamos em governador carente após Euníei que chega à ve 
cod erescentando que ale Cro afirmar, em entrevista. aprodmrar do grupo polico ra ora od decor 
exi amerneimeme a caminha Tem quespeendr — Oiii Preta are com ovina de Podem pao 

a egescoutorlenada Pagamento avista Ls pudera rea Eis Ole (MD) Gt na rei de quere 
condenado paga R$50 mil. caderno resto 

pubicada em 1999, que Lua. de Giro no Ceará ms ções 
deveria ter chamado Collor de 2018, em apelo mio à 
de “playboy safado” é “hei CI4 Gomes (PUT) na dipuia 
rador de cocaina” em debate. ao Senado, não chego à sobr 
mas eleições presidenciáveis . no palanque om Ciro O eme: 
der, dista agora avalia e aliar a 

Na decisão, que foi py: um dos atores de oposição so 
ic no último dia 22 de. PDT no Cera pu 

oerminstro Cio Gomes nas rue ração e vendas 
(PDT) pordanosmerasA— dacopial Tem cosa que 
deco da 29 Vara Ciel autam é poemas que se 
doCeriéoresutadode — procurendo esc. 
duma Blade tule rate 
entreritoemlotstie Emis 
declarou que Cro seriaum Preparar por nas nes 
Toto de atire, campanhas de olacação 

escripulos e cooprado de. detrânio pra pedestres e 
ptidos motricas di tos 

Jloreade carro pesado que 
Prefeito Sarto nega ia crcam moer de 

cidade e poem décadas 
“At hegamosa considerar a regada Goverador 
aponsilidade dereaiar Sampaio que niguêmteve 
oa racional et cocagem de ul 
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NACIONAL 
Avisa. A Agra Nie de Viglânci Sanitária aprovou um novo medicamento pra o tratamento 
HM Trata-se da combiração de dus sutâncas - a lamina e o doltegrav sério em um 
rio comprimido. aprovação representa avenço mo tratamento, á que reúne ds areas 

PODER, B&tiiSôfes 

| com ANDRÉ BRITO E AGO VASCONCELOS 
Prazo se esgota e PGR não denuncia Alcolumbre 
A tomem 

noticia-crime apresentada ao Su. 
premo Tribunal. Federal (STF) 
pata denunciar ocaso das achad! 
has do senador Davi Alcolumbre 

(DEML-AP) fl enviada à Procuradoria-Geal 
(PGR) em 5 de novembro pelo 

telaor da ação, ministro Lu Roberto Barto- 
o O Regimento Interno do STF fita peso 
da Repób 

de 15 dia para a PGR e pronunciar sobre a 
Aberturade Inquérito corr o política, acusa 
do de embolsa mais de 90% dos salários de 6 
sessoras do seu gabinete 
Duas semanas 

O artigo 

“Prazo impróprio” 
A PGR conúdera pra “Impepes diz 

“que a procurador geral Augusto Aras tj tra do tema como presidente do STE po cio 
Caso é criminal 

A PGR Informa que 0 cas est sb ande 
explica que para aos de investigação cam 
nalendo há prso definido pura o MP atuar” 
Outra briga 

Alenlumbre é acusado de recrutar 6 mu 
eres pobres, na periferia de Brasília, que 
acltatem receber apenas 10% do ária de 
R$tá mi 

1 do regimento determina 15 
lis para à decisão da PGR. mas ese pesso 
pode ser interrompido ou estendido. 

Câmara está on 
Esta terça feira deve ser movimentada na 

Câmara. Há dezenas de requerimentos pe 
vistos aé para o plenário Cata 
Hora extra O funcionamento no Congresso terá o cus 
to do pagamento da ora extra on servdoces 
comotados para assiorar parlamentares 
Desrespeito ao CNJ 

Indicados para 7 vagas o Conselho Na- 
cional de Justiça, que tem 1 memos. estão 
também à espera de que Alcohumbee resolva 
trabalhar 
Chumbo trocado 

A Câmara derrotou projeto enviado peo Sa 
premo Tribunal Fera (STF) pura aementar 
o aáios no Judiciário. em cara rep e 
Inquieta do mr em na 

Enem: resultado será 
divulgado em 11 de fevereiro 
A data foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

nais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do exame | !! Educal 
Os resultados ds provas 

do Exame Saco do En no Médio (Enem) 2021 serão 
divulgado no di 1 defeve 
ret do ao que vem. À data for contmada pelo Into Nacional de Estudos e Pes 
ias Educacional Anídio mira (ep), responsável pela relsação da exame, do 

ante entrevita oleo. De acordo com à pre dentedo Inep, Dano Dus 
o comparecimento nest do mg (2), segundo dia de provas ft de Dk. Duas 
fambém cnefmou que exá abro o prato para que ox estudantes que não compa 
recem ao locae de proa por pre logo ou por enção intao 
das, como a cavid19 peçam à aplicação do Enem A, por meo dl página do pat 
Eipante noite do Inu Durante à coleta, o de 
legado da Pola, Federal 
Cléo Marat, Infoemou que foram cumpridos 31 manda das de prio nos local de 

ova. O ab foram Acmadas de tráfico de dro- ga cárcere pivado cestupeo 
de vulnerável, entre outros cximes. Dada pescas foram presas pela tentativa de vo 
de pon eltinic em dois loca de prova O transporte dos malots 
com a provas ft concluido em todo o paía, pelos Cor. 
reis, em duas horas é 41 
mimos. Na, avaliação do ministro da Educação, Md 
tom Ribeiro, à sociedade e a 
educação brasiliras sara ganhado com a telização donem 

“Sat ganhando porque como er o prevta é nbs Havaos dio, à questão do 
Enem haveria de ter toda seriedade, toda ransparên- 

Dead com o pre Dando pa comarca a dia ego de pr te 
ca é toda a competência, 
que É própria dos servidores. 
do ME, dos Correios e da 
Polícia Feder, afirmou. O 
gabarito oficial eos cadernos. 
de questões serão divulgados. 
amanha (1) pelo Inep. 

O participante que apee 
sentou sintomas de alguma 
das doenças Infectocnata 
gotas como covid-19 e não 
Compareceu de provas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já pode pe- 
dir a reaplicação por meio 
“da Página do Participante O 
pesto começou ontem e va 
Mê3 de denembra. O pedido 

que Infecocontagiosas para 
pedir replicação: coqueto 
che, dife. doença inasisa 

vaia cod. 
Documentos 

Para solicitar a respúica- 
ção a estudante deve ins. 
tir documenta legível que 
comprove 4 doença com o 
nome completo do parti. 
paate, a diagnóstico com 
à descrição da condição de 
saúde e o código corespoo. 
dente à Classificação Inter. 
nacional de Doença (CID 
10), além da assinatura e 
da identificação do profis- 
oral competente, com O 
respectivo registro do Com. 
selho Regional de Medici 

decades A Comi de Finanças decidiu pes 
“imdequação orpmenti da proposta. 

sont 
Pa pe si dai des 0 pas ct ea ce Cod reta O Wisdom spot ne Br Tiso poe mano cota Bt no Ce TES oe Eds Unido 
Caminho das pedras 
“Aa redes soci Já repararam que após o 

STE trader para a Jutça Eletoal x cr 
mes de Caixa É tnclatndo corupção e lava 
gem de dinheiro, nunca tl e teve noticia 
de condenação de politico. 
O Brasil no 5G 
A tecnologia SG no Bras. cujo primeiro 

Jelão já arecadou R$47 ões, er tema de 
audiência pública nesta quarta (1º), na Câma 
ta. O mino Fado Faria (Comunicações) 
deve partcpar 
Servidor nas contas O governador Ihuncis Rocha indicará o 
secretário de Economia, André Clemente à vaga de conslhiro do Tribunal de Conta do 

Todo cuidado é pouco 
Costa Bag de ta como ponta no Ro 

e Janine na década de 1930, voltou pra 
Alagoas sa era natal paras pe over 
e Fe um gone tema ma incuriped 
male een problemas Seu seceá 
rã da Fanenda era Epaminondas Gracinda, avo 
dot Gracindo o Cero dia, eta 

DE A escolha tem sido muito elogiada. Cl 
mente é servidor de careia. 
Não estão nem aí 

A Petrobras fez o que se esperava: reduziu 
em apenas alguns centavos o peço da gusol 
na, apesar da queda de 11% ho mercado in. 
ternacional Anal a prioridade da estatal é 
oleo. 
Nada suspei 

A Cla auspendeu o envio da localização 
de navios em mia cota do iema automático 
muda, que ajuda a eta clses e sua 
ses de ba e sabameno Os hn são 
cs nos no mundo alegar quetes de segu 
Faça para suspender o coergutlhameto 
Pedro 1 Há apenas 199 anos, Dom Pedro [era co 
toado Imperador do Eras, após declarar à 
independência, antes de virar por alguns me 
se, e de Portugal. Caso único na História 
Pensando bem... 
enquanto fa Amaça con a aaa de A 

“é Mendonça. Da Adenlumbre cvs explicar a 
“rachada? lorem seu plane 

o cat da manh e Cota ego atado à 
Porta de aa ca e entrando com a muor 
atualidade “Espere a povernador”. gritou 
Epaminondas em tom amos, em esa ss 
Ema de grana o senhor ndo pode entrar na 
asa de uma fama de espeto” Goverado € 
secretário despacharam na calçada 

Principal resposta 

contra Omicron 

é a vacinação 
O ministro da Saúde, tação da Omcron, o 

Muceo Queiroga due minto detcariou pelo gundo lira (39) menos por enquanto, à sina | que à pencipal ce ponublidade de reduz o 
a vale Giiero. Irvalo de cleo meses. 

exigido atualmente pela 
pasta para a aplicação da 

macêutica Pfizer é à prova. dose de reforço da vack 
cabal da programação. 
do Ministério da Saúde exigência, segundo ee, 
para enfrentar não ó esta — permanece à mesma 
Variante Omiero como.” “Anda não há evidência o Não se 

pode querer uma clênia det nervice. Pa umas 
Em Salvador leaf. cola, e quer evidência mou que cuidado da clentíica de nível. Pra 

vigilância em Tide no pas 
permaneceo Questionado sobre a 

Caco ever: retomada de festas de 
Soresdenio réveillon e carnaval, “E uma variante 

o ministro da Saúde, 

Soutinme- Marcelo Queiroga lem- 
pesso mas brou que o tema não é 

Saúde (RMS) ou de órgão eia pauta do ministério 
tomo do. | demudirmi data do atendimento. O do- Comenta deve ser anexado | Hespostas no caso de uma outras, não tem nenhuma 
Crforeuo EE ENC TOS | variante dessa ter uma. evidência, tó opinido de 

Reaplicação | Festas 

lidade um pouco maior. . um secretário municipal 
Ninguém sabe ainda” Não pode Preá 

tr de cinco meses, já Pode sr apilcuda a dove 
O isto Nacional de | Questionado sobr are de tforç nau com 
Estudos e Pesquisas Edo: | tomada de festas de réveil mais de 18 anos 
cascas“ Auido Tera | Jos ecaravlQuetroga pg 
Cinep) reaplicará as peovas ou que o tema não é 
cmSe é dejanerode 02? | pauta doministérlocque Queiroga disse ainda Nana tbem sf. | “deinçãoelto pio que comer modo. 
ta aplicação das provas para. | municípios “Esse é um mingo (28) com o dire 
Pesaças Privadas de Libenda | momento de vigilância. de — tor-geral da Organhtação 
de ou sob medida socioeda- | observar 0 que val aconte. — Mundial da Saúde (OMS), 
ativa que inca pervação de | cerem função dessa n Tedios Adhanoim, sobre 
Herdade (Enem PPT) MB. | variante que foi descria. as possíveis impactos da 

Os participants isentos | O Ministério de Saúde nova variante no cenário 
de tasa de inscrição que fil. | est vigilante, preparado brasileiro Estamos traba- 
ara ao Enem 2030 que se | paraessaemergênciae Ihando com à perspectiva 
nscreveram entre 14 e 26 de | para outras que possam de, no Brasi, com a situa 
setembeo também vão fever | aurgi”. 
à pra em 9 e 6 de janeiro 
de 2073 (todas as. 

(CRM), do Ministério da 

cão epidemiológica mais 
Controlada, não deixarmos. 
ter retrocesso em reação 

São da Agência Bras) Mesão diante da idem am que já conseguimos 
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Pai ho no palanque curtas-metragens cearenses Com a recente reunido do PSD em Brasilia, nas art 
culações para a escolha de candidato à presidência da. opniao os dad ct qe o presas nuca | — Mostra Olhar do Ceará começou no último domingo (28) e vai até o próximo dia 2. 
do partido, Glberta Ras asenida o ingpeno do se 
nador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e prová- | Interessados devem comprovar ciclo vacinal completo, com apresentação de passaporte 
vel nome do PSD para disputar a sucendo de Babunar, bd, e 
dnguér ter mae dividas de que o ex-governador do E 
Ceark Domiogo Filho deverá dpuar à Govera do 
Estado do Cear enquanto» deputado federal Domin 
gos Neto deve disptar a reeleição. No flagrante. os dois 
Tenclanados e mal a peflia Patrícia Agar que eus 
Vera no encontro na capital da Repúla. 

Nesta trça-er (20, 0 curta “lego vivo”, Arte na palha” 
O Cinema do Dragão, de Ana e Jodo: de Augusto se que produzem artesana de idson cart, que equipamento da Secretária . Cesar dos Santos: -Iiapa- . toscom a palhadacamaúba revista história de perão 

dê Cultura do Estado do ba, como nascem as mom. e perpassam suas habilita. es em fotos a Cenrá (Secult CE), sedia dão o mova peações é « Ma-cancior que forum ta semana. a 31 eção do “Bs corção: Se Mara descartada, ps em me Mais nutrição Fear america de Abrs e Angea Gurgel so. pesrsento cubra sele Encerrada à capacitação de boas Cinema - Cie Cori Com curta de be afeta em homenagem a em Quixad, em 1993, manipulação com 36 entidades de Barbalha, “| sender começando det ta fã ao Dl de rolado Rá pelo cantor + compontor 
Crato e Juazeiro do Norte, contempladas pelo | na sala 2 da unidade que CientificaSeridopunk. “de mais de 20 anos pelo fazen- — Pingo de Fortaleza; 

integra o Centro Dragão Oniel Herbert; “Curva ai- deito e poeta Chico Emilia Por fim, à Mostra exibe 
do Mar de Arte e Cultura.o  nuota: um trabalho expe- em sua própria casa, em “Muxarabi Filme sobre 

timental de Andréia Pires, uma comunidade no inte: um m formação, sendo dois representantes focoadão; send dois prosa sinais dl pu ? Ego pasado” de Lar. ro creme junto Palmeira, 
go da Secretaria de Protação Social, Justiça. | Ji a spresção da um cata de oro: ca como post de par de fuer ora ja U Mulheres e Diretos Humanos (SS), | “iza de curtas de mais uma ia de Gabriela Nogueira. tida para buscas de sem. grades cria Invenções e à trente a doutora Socorro França. elição da mostra Olhar do Dos 17 curtas úeleclo- . sações e memórias. Em “A Mete sobre a vida, O curta 

Ceará, o Cine Ceará pro- . nados, der são documen- casa que eu vivo hoje não é de Natália Mala « Samuel 
move debates com os rea- tório, como File vivo”, Muntr e Mar- — Brasileiro, diretores e rote 
lizadoves das pelicula. em. um trabalho da Associação rias que Saiba mais ue comem old por Ss od E plo é lenntadl questão veram & dirigiram a érie ai Cro Jstições cobram ont | Ena ut ua = Uma, om es bre ax sigulfcados de “Lana Car armlmeie ger de Coord de Prção Bis Cla de | “Coe tod à programa: tro de pesos Indigena. canela sobre paredes fi eme e Canal ta Segurança Alimentar e Nutricional da SS quatoao. | ão gratuita à Edo de formado” na maior pare Sica corpo e inaginário ra, Também do rias procedimento adequado ara produção de lmetos. | Sé dos Ingreos por pes. por mulheres. multgera No filme “Joclhos: uma do premiado longa meira egur e muros en tod à capa da cadeia prod | soa deve e ft, ma oa Ba e itegramos LG caça no interior Centeno é gel Pare iva alimenta. Em junho do comente ano. programa | ane; noblcera do cine. TQUe € POD ZE Taco, colocada em aloe mar dtigrado ed pa cs cms ema | ta À opniao desaca Tesmnho de Dolo o que e para era nação de popás de frutas e mis para o devida preparo | ainda. que, pas ingressar. Cuge que aborda a vida pedida de fu lar tora ds Sinmntos ra merda” dedo ls | as escada | pecas cia dem dos mula Poe a retro de Toma (MSN permondriose produtores rural da ppa elo” | ieenados ” companeem nomes das ais pústicas Irande, Pelicla que tem Erico O Cida aca capim, de Co A du ando como rs Qui 
Par meia da operação de da Leber: de flo Pam”. “Gomes que fal premiada 

Economia em debate Ro pauuporte canário e “o Magalhles scbeea Praça no 30º Cine Cód Neste lima dia de Novembro (tesao 3011). | da ocuento de Memi. doe Lies am dos espaço Não te amo mas em a 1º Edição, o Enconro "crendo Cri tm | heção Dente a cartas mata iai da vã ci Debut, aguarda -e grande movimentação dos itere. | selecionados para a Mas: trai de Foraera local sados,aças ao trabalho que é let pelo lnsimto de | tra Olhar do Ceni estão dano cento doca Curimeraem. Pesquise Estás Econbanica do Cri (peoDO | pendações clberada por Conclacmn ilção os 
ren é totalmente volado para estudamos pesquisa. | Tenizadares de Poelero Perfis documentários“ “Bogas: doe, politico empeedios e demas een” | Cinto Jaiio do Nori, O cut “Ari na pela, de A medo que Aerubc Quirdi e Tas desaca O fer anais é Totalmente virtual io o à trameranlidade om For Teses que, 0 menciotado Encontro sobre aEco- | EA dia 2 de denembeo. Cora cenense A obra Tlea, caia do segundo nado Cn em Der. bca dee erpectvs | eso Sendo Elas aa. desuca a reidade de Ca” estado que mu tara “comics e toc d Estado É em foçÃo di ande. | ações coro “As avetuas peles da ira enem. no Brad Memara dae la do novo coranavirus alnda em evidência mesmo 
ocorrerá Inegralmente de forma virtual, com apresen: 
ações de artigos por meio de plataformas digital 
Expectativa dos hotéis 

Com o avanço da vacinação em todo o país e a queda 
dor casa da Chmid-19, os hotéis de Fortalera é do 
Interior cearense já se preparar para o recebimento de 
turistas para ae festas de Révelon. De acordo com in 
formações preliminaves do setor e pelas reservas j fe 
tuadas é aguardada uma ocupação da rede hoteleira em 
sa capital e principais cidades do Interior na faixa dos 85 ou 9046 À previsão otimista é da ABIHL-CE (As- 
sociação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará” 
Sem dúvida, uma boa notícia não só para o setor, mas. 
pára a própria economia do Ceará Que asim seja 
Mais informações: 
e-malk antoniovianaGoestado.com.br 
marcossarahradoestado.com br 
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Suécia: primeira-ministra 
é eleita pela segunda vez 
Parlamento da Suécia elegeu pela segunda vez em menos de uma semana a líder 
dos social-democratas, Magdalena Andersson, como primeira-ministra do país 

O Patamendo da Suécia por seu peípeio partido. Os die Anders cm etrevita no podes o momento em que 
elege pela Senda ver em. oc democratas dit 106. coleia “Ossoci- democratas o partido rega su meme 
metes de uma sena a |. cadeiadas 349do Palamento Ls o tie grupo partidário. dice sic de squovação 
der dos social-democrata ria que contar com o apoio 1 Paumento por um ampla Life hua conseguido 
Magia Andersson, corso. de vários otros patdos pura . agem. Também tros Una. formar ua crio mt 
pira minisa do pule À “aprovar aus politicas Desde “long traição de cooperação . ia dos soci- democratas com 
exminstr das Finanças, que 1979, um jpverno no tha. comos demais estos po os Vende além de manter 0 
mind ro qoabe opetoealiiaidma” À e Colo Eme tuçioo pao cupode A ex-ministra das Finca lo ape cm Oposição Co ida na mona dec Finanças seráa Quadro fia de punção dedo Join da creci polca ve primeira mulher Pes com ta Urkienos Bird. End add Ed 
Date ta 8 OCUPA O CARGO Dm” Andes. cm fpto pe a fr Ai en 
mvielanciu de chefe de go-  jurersar im = Lage 
fred “em Vermo na Suécia (o orsnaiado a Kem ee Orne po reparos de poa eder flies. rã incl ox democna bl a a ni ca pe 73 o oi . eanç ms di e e noções Na Sa Ho conto de ua Tb Pl ie sa Mec (5 deu “Como od és grers prelo ve ill anjos O preta de peão ct ta pads 
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Eleições em 
Honduras têm 

esquerda na liderança 
As mai importantes 

cleções, da 
Anstóia rente de Honda 
ras podem ter à primeira 
Com cerca de 51 45% da 
votação deste domingo (24) 
apurado, Ximara Castro. 
de Zola (Libertad y Re. 
fundado) 62, de exquer 
da soma 561% dos votos. 
Lider da oposição hondure- 
ah ea éespota doer 
presidente Manuel Zelaya, depodo por um golpe de Estado em 3008 
O governista Nasry As 

fora et em segundo lugar 
com 33457% dos vols, 

Já ae Jon tm engado em proa vemos cos tm O deep Epoadores na capa te” mede poe aces Emdicamona em aepdoa 109%, CA maga Ma co rd pda amo de vendo ad” comia que coa 104 
pata e prometeu promover... ml pessoas no 
Um over de neconcla-— Durant o dscurso de 
ção “Estendo à mão a meus. domingo, Xiomara voltou Spoutoes porquendo afirmar que emo com- 
o ldngo Voa como promo de gua on caro diogo com tados Jven ques em sua tera na Atores de Hondura”, din. tl e enenetrarão o que O dar da Verena pec ara gerar opor nd Mada ado de Turidades e been para Xira Zeland sa ama” Um dos po 

deva Owen cipal destinos da migração Tudano ic candida partindo de Honduras, que, 
cmumarede soci dime doado da Gustemala é de Bando papede — EI Sabado compõe och 
at poe nandedo mudo Trigo do Ne 
caminho da esperança dando sã os Estados Unidos. 



O ÚLTIMAS 

Rece para tomar tu 
da Aval, À compania aérea 

leo, comaedada pelo 
ano fo Rodison vi Iutrada a sua tenta 

va de fzer uma otra ho Ui pe rival ele Lata Alline Em, recuperação 
Jud, à Ltam Unha até à úilima sentada (2) para 
apresentar su plano de ec 
peração judia ao Tra Ne Pine dos Estados Un 
doem Nova York 

“apresentação. fot feta faltando mero de das ho 
ca para encrTE O pao Toa conferia atm etc idade na neglção da sia 
dida com o redes. que sonia que US$ 14 Dúdes 
cre de Rs 100 lãs) À 
Ham adere dedênca dos Edo Unidos (Ch 
de 1), ma epáee de rec 
peraço Juca) em maio 
de R$, guia dao mes eo pela ia controlada 
atum Dra 
Plano 

“Sea Latam não tivene en 
tregadao seu plano no pro, 
nota proposta á estaria na 

mesa do jul afirmou à e 
portagem Jobim Rodigenom. Em conjunto com um terço 
dos erdores, encabeçados 
pelo banco de investimentos Moelii Company; a Azul 

uma proposta 
es (RS 28 

pela Latam “envolve “a injeção 
de US$ 8,19 Blhdes (RS 46 
bilhões) por meio de uma 
combinação de capital novo, 

los conversves e divida 
“Nom proposta era me 
ho; eles vão sair atnda mais 
endividados: aposta Rod 
gerson, para quem o plan 
da rival benedito

 
ou 

a ei americana dá 
preferência sos credores, não. 
dos aciona” alirma o pre 
sidente da Av, que descar 
tou, neste momento, elevar 
a oferta pel rival “Eles [La 
atm dize er apoio de 71%. 
do eedores, mas não é bem 
asim Esses credores con 
corda em analar o plan, 
apenas liso. Vi haver uma 
grande briga Judicial emvol. 
Vendo a Lata é us seus ee 
Seres. 

Bolsa sobe 0,6% amparada 
por alta das commodities e 
com fiscal no radar 

Sustentado poe ações de 
exportadoras. de. comumodi 
tes, a Bola de Valores fechou 
primero pregão da semana 
em ata de 038%, 0 IRIA 
pontos, se recuperando par Clalmene do tombo de 3/8 
na senão passada cansado 
pelas incertas trazidas pla 
ova variante Omieron da Co- 
vi-19.0 Ibovespa, principal 
Índice de ações do metcado. 
loca, caminhava para marcar 
valorização acima de 1% nes 
ta segunda-feira (29), em li 
iba om a recuperação olser 
cada mo mercado americano, 
mas perdeu força pouco antes 
do fechamento, na esteira de 

declarações vindas de Beast 
Ji acerca da política fal do. 

Alta 
Destaque de alta na ses 

são para ações de produto. 
ra de matéria primas mais 
relacionadas so contento de 
recuperação global, com os 
meados ve recompudo 
após as vendas generalizadas. 
da sexta fera (26) 

Ae ações de Usiminas 1 
veram valoeização de 6,12%, 
enquanto asda Ultra van 
ram 4% Já os papeis da Pe 
obra fecharam com alta de 

Z 
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' Africa: 230 brasileiros 
retidos após variante 
A embaixada do Brasil e o consulado-geral brasileiro na Cidade do 

Cabo emitiram uma nota informando que 230 brasileiros es! 

Luiza Oliveira tem 8 anos 
e uma cirurgia marcada para 
o dia 9 em Curitiba. À ope 
ração para correção da vis 
ta (sabio) era para ter 
acontecido em julho do am 
passado. mas teve que ser Aliada por conta da pande 
mia. Ela mora com à ami 
em Josnesburgo desde 
À mãe, Vera Leia Sant 
conta que eles embar 
na quinta-feira (9) para o 

visando pela 

menina. Preocupado, ela não 
sabe quando poderão vijar e 
lembra que a fila não pode 
espera ma pel cirurgia. À 
semação dela também é de 
Indignação com 4 retrçõos 
tas vindos de pure do sul da 
Álrica ou que extveram ne. 
ta regido nos 14 dias 
res data do desembarque 

“Não tem como te calma 
neste momento. À gente fics 
esperando a data chegar e 
mem sabe que data será ssa, 
do vo; detabaou. Para Vera 
Lócia iso ainda mantra que 
o mundo não et unido, "A 
Arica do Sl ajudou a doom 
der um problema que pode 
afetar todo o mundo como 
eonseoência, está 
tendo punido por iso, dis 
Visita 

Outra brasdeira que tam. 

ão retidos 

A basa Nara Pc o mando stc após acre cata a Cova 10 em Janehuo 

de ano É Karina Polycarpo. 
pe trabalha em um estúdio 

ai e É casada com 
cano. Há dois 

anos ela não vê os pas À 
ou em choque quando sou 

ia que pode ter 
“Quando eu ouvi notícia 

no rádio, logo pela manhã 
me coração “patos Au po 
age já estão extremamente 
cars todas au opções. É um 
de emocional também 
se Mavea que lem esperança 
de comagdr embarcar na se 
mana que ve, também de 
monstro indignação com as 
restrições impontasa vans 

os da África do Su 
"Não é uma variante sl 

africana, não se sabe onde 
começou. A África do Sul 
tem Teto desde o com 
des pandemia um trabalho 
maravilhoso com cleni 
tas, Então, realmente 0 que 
o Ipresidente sul-africano 
Cyril Ramaphosa falou on 
tem ot a que todos nós esta 
mos entindo”: desabou 
Ao contrário das duas que 

Já vivem, no país o polca 
lar Thomas Auto San 
tana França desembarcou na 
Adria do Sul no último dia 
21, Be veio a passo plane 
jando ficar duas semanas. O 
retorno estava previsto para 
o próximo domingo (5) pela. 
Emirates. Mar o voo também. 
foi cancelado. Ele contou 
que recebeu ama meraagem 
da empresa por e-mail mas 
“ado deram Justificativa ne 
shi sobe o cancelamento 

nem previsto de novas datas 
par embarque 

À Cembaltada do Bras 
dem bretói, e o consulado 
geral brasileiro a Cidade do Cabo emitiram uma nota 
informando. que 230 bras 
lero estão retidos na Állca 
o Sul, Mals da metade (UM) na Cidade do Cabo. Hefonçou 
que brasieros e residente no. 
Bra podem. sim, var para 
o pais não há ando para que 
ao companhias aéreo impe 
am se embarques. As res tries brliras são sobre 
eramos que exteram 
o pal nos 14 as anteriores 
A viagem. A embuitada die 
inda que est fazendo u po 
vel para facilitar o embarque 
dos Braseiros que Já estão 
com bileter comprados, 

a or 

Rodrigo Pacheco diz que reforma 
do IR deve ficar para 2022 

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD. MG), 
ie nesta segunda era (39) 
que o pre de refoema do 
Imposto de Renda não deve 
ser apreciado pela Cana neste 
ano. De acondo com o sea 
dora tendência É que o texto 
seja votado apenas em 2072. 

Ao prtiipar de evento 
promovido pela Federação do Comércio do Para, Pa 
checo ainda afirme que 3 
manobra encontrada pars à 
PEC (proposta de emenda 
à Constituição) dos Prec 
tório é a “solução possivel” 
para garantir recursos ao 
novo, programa. social 
governo, o Auxilio Brasi 
intenção dele é vtar à testo 
o plenário na pesima qui 

“O projeto do Imposto de 
Renda está tramitando com 
o senador Angelo Coronel 
na Combado de Amuntos 
Ecumênico farendo um de 
bate própio, mas não deve 
ser apreciado neste ana. Fa 

paraoano que ven”: di. Aprovada em setembro 
pela Câmara dos Deputados 
à proposta de reforma do 8 
a considerada pelo ger 
no como uma aposta para 
compensar os gastos do noso. 
anda. O text, no entar 
não avanços no Senado e é 
considerado morto pelos x 
madoces. O próprio Angelo 

Coronel (PSD-H4), respon 
sive pelo parece, dz que à 
possilidade de sprovádo 

Aliquota 
A atual versão prevê, entre 

ostras mudanças, corte da 
alquota base de 15% para 
3% do TRP] (o governo que 
cia asdução pata 125% em 

2 e 10 em 2023) além 
de core da CSLL em até 1 
ponto percentual (na maioria 
dos anos, ai para), 

Apesar de defender que 
aja mad tempo para dseu 
dir a refoema, Pacheco ai 
mou que 0 projeto do novo 
Ref, de sua autoria, precisa 
ser aprovado “para Oni” 
Ele informou que o pres 
dente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), deve pasto 

A. reforma tributária é 
portante, és lemos sen. 
so de urgência nela, mas ea 
pode ser refleida O projeto 
do té amesma coisa Maso 
refistem queser para ontem, 
porqueeleigulhcaa viduea 
morte de uma série de CNP. 
Jeno Hail a gente precisa 
ter esse seno de urgência, 
que o Senado teve, que a Ci 
mara certamente também 
tem para podermos entregar 
Jeso ao setor produtivo bra 
aileiro para savarmos esses. 
CNP completou 



Eco Ia é 
É 

Fortaleza tem nível de à o " 
liderança A na ação climática 
Avaliação é do reporte climático do Sistema Unificado CDP-ICLEI, Covid-19, inteligência ar No dia 3 haverá duas phe 

plataforma de dados de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

Fortlera recebe com 
ceto A, nível Liderança, no 

ri refere-se no ano de 2020 
e apontou que a cata ces 
rene “emonsirou padrões 
“de boas práticas em adapta 

e imligação, defini ob. 
Jetivos amblelosos, mas rea 
hits, e fez progresos para 
ating esis objetivos 
À iwaliação de coloca em. 

“ls grandes esferas, Adap 
tação é Mitigaçã, é Vara de 
TD é A Em Adaptação, à 

Prefeitura de Fortaleza rou 
A pontuação músima. A mê 
diaregionalé Ce a global D. 
tm Mitigação, Fotlera al 
cançou À Enquanto às mê 
a regional e global ficaram 
em nie D. 

O COP analisa lo como 
mas de cercação ambien 
ab, mensuração da emviado 
de” gases do efeito estufa, 
plantio de árvores e cração 
de drgas vende, dentre ou 
tros. Par receber os ponto 
do Nivel de Liderança (A) 
também é recado aten 
der 4 alguns ertérios een 
clas, como ter um plano de 
adaptação climática; ter o 
Inventário completo ea meta 
de redução das emões em 
escala comuntária 

“Contam ponto para Fort 
Jesa programas como o Re 
dela Fortaleza, que lnplanta 
equipamentos“ voltudos ao 
descarte de resíduos urbanos 
oe ecoponts, que ado pontos 
ecológicos de pequenos volu 

A Pref plantou pe ms a eua é da Lo 24248 nos res cad ou 33 mt mudas. 
mes além do Reciclando At 
ud, que ata tanto da ed 
cação amblental quanto na 
Instalação de pequenas úlhas. 
de coleta em escoa e outras 
instituições. 
a cerificação ambien 

ta estimada empresas e em. 
preendedores à realizar boss. 
Práticas amblenais e obter 
Teconhecimento porcas. Em 
Fortaleza, a criação exite 
par estabelecimentos comer 
Si, produtos e comtrção. 

“Quando o amunto é plan 
tio de árvores e criação de 
áreas verdes destaque para 
o Plano de Anboização de 
Fortaleta, a construção dos. 
microarqes e a retal 
ação de parques urbanos, 
como à Raschel de Queiros 
O Plano de Arborização, por 
exemplo, doou mais de 33 
mil mudas de plantas neste 
ano. Além dis, à Prefeitura 
plantou, por meio da Seuma 
E da Us novas 

árvores na cidade O projeto 
dos microparques. também 
tá tranalormando áreas am 
tes degradadas em pequenos 
parques naturalizado Dois 
focam entregues à pop 
lação, na avenida Jo Leon 
ema Bara do Ceni, e ouros 
doi estão com etapas de pl 

ação cima 
que vem, 
partir de mp 
Tumidos pela Prefegtura de 
Fralera ese an, como à 

achava ICA — Inchaive 
Climate Actions), da Rede de 
Cidades CÃO 

Receber esa pontuação 
demonstra que estamos so 
caminho. certo em nos 
politicas púbicas de miga ão e adaptação ds mudanças 

más, mas também nos 
motiva a ações em prol da 
redução dos Impactos clená 
aicipal do Urbanismo e Meio 
Ambiente, Luciana Lob 
Saiba mais O CDP é uma Instituição 

sem fis fucrtivos que ad 
minra o sistema de diva 
ação global para que inves 
didores, empresas, cidades, 
estados « regibes perenciem 

mblentan. À 
comido 

relatórios ambientais com o 
to de da 
gente abre ações cor 

porativs e municipais. 
O ICLEI (Govemos Locais 

pia Susenadade) é uma 

1º Encontro das empresas 
apoiadas pela Tecnova-CE 

e a Secretaria da Cê 
ca Tiga cão e 
pero (Seco) realiza En 
Conto das Empresas Apoladas 
pelo Tecnova CE. O evento 
Va, reuni, presencilmente, 
da 3 empresas que obtiveram 
recursos finaeeiros e mporte 
operacional por meio do po 
rama À atividade acorteve 
partir das 9 hora, no ud 
tório da Scece (Av Dt José 
Marins Rodrigues, 130 - 
son Queira, À programação 
contará com a presença de 
representante dh Finep para 
apresentar nova opoetunda 
desde fomento. 

À programação contará 
com a presença do analisa 
da Financiadora de Estudos € 
Projetos (Finep) Rlchard AF 
fonso Corra, que ministrará 
a paleta "Oportunidades de 
Fomento pela Finep para as 
micos e pequenas empresas 
sãos primos anos 

Criado para apoiar a io 
vação de empresas de micro 

pequeno porte cearenses, o 
Progama de Apoio à not 

ção Tecnológica as Microem 
res e Empresa de Pogono 
Porte do Estado do Crie 
nova CE já sport recursos 
da ondem de R$ 20 múlhões 
com ist do crescimentos 
cativo de diversos negócios 
em área estratégicas do Er 
tado, À iniciativa é da Finep com coordenação eecução 
do Cimemo do Cerro 
ecnexecação da Fundação As 
te RIC ee 

Às empresas. apoiadas 
são dor seguintes setores 
da economia: Agronego 
cio, Biotecnologia. Couro e 
Calçados, Eletrometalme 
cânico é Materiais, Energias 
Renováveis, Textil e Com. 
fecção, Petróleo e Gde Tec 
nologi da Informação. 

sra 
e Ra Ponto 

Eoromeirtárco Mu Sarto Gore sr 

Nes Mas EE 

“ia e mudanças climti náriasa primeira à 10h, será 
cas são temas dos Encontros. com o presidente da Fedra 
Univertários 2021 a partir ção das Indústrias do Estado 
do dia 1º de devembra Adi: do Ceará (FIEC), Ricardo 
ão 2021 dos Encoetros Uni. Cavalcante, sobre "Retomada 
Veritários um dos principais. econômica do Ceará e do Bra 
eventos da Universidade Fe... lente à pandemia desafios 
dera do Ceará, começa nesta. e oportunidade” A Uia, 
“quarta era (1) e prossegue às Td será sobre “Mudanças 
é sentar (3) Além da. climátcase impactosamblen 
apresentação de trabalhos nas. ta; com o Pro Edo Dias 
adversas árcas do conheci: Campos, do Instituto era 
mento em als vitais espe... nografico da Univnidade de 
cdficas, o EU MI oferecem São Paulo, 
um pica programação de pa. As atividades alertas pe 
Tetra, acima e webinários Io campi de Fortaleza podem 
aberta ao público, grata € ser vias no Hvr de progra 
em formado remoto, o que mação. Já as atividades dos 
ponta ampla participa camp do Interior devem ser 

da sociedade cordas no te dos Enc 
Entre os destaque da pro. trosde cada unidade acadêm! 

gramação dos Encontros e ca (Crateds, Quixad, Sobral é Mo as Plenárias, ot convi. Rasta), O tal noto campus 
alados de peso, sabre alguns da UC, em Hopi, ing 
“o temas. mais relevantes rado no imo mês de ago, 
“a sualidade “Pandemia de “ não” olerecer programação 
cod: situação ala é 0. própiaem 202, mas a com 
assunto da primeira delas, no . nidade académica da unidade 
dia 1º de deremibro, às 10, poderá se engana aid 
com o Prof urio de Ar. de de todos o eventos, 
da Neto docente da Facuida. Acre a matéria completa 
de de Medicina de Ribeirão. no Portal da UEC, onde cons 
Pre da Univeidade e So ta a ptlorma gera dos EU 
Pando (EMRPLUSP), de programação 

A Ameigência arfical Total, pe 
no mono dia da” é tema da. grama detalhado nos Campi 
plenária do dia 2, também de. da UFC de Crato, Quixadá 
To, com o Prot Viglio A Ras e Sobral e orientações. 
meida do Centro de Inovação. de como participar das ati 
“em Inteligência Artificial da. dades nor canais e plalor 
Urnvenidade Federal de Mi". mas Virtua ( Comindo Or 
mas Gerais (UFMG) mizadora dos EU 2021 ) 

Sindgrafica Convida 
terá palestra sobre ZPE 

Abrindo as atividades de “se limita a um interest de 
desemibro, o Sindicato da . parceria Institucional e elege Indstria Gráfica do Estado nomes como objetivo de par 
do Ceará realiza, nesta qr tlar experiências, dicutir da (1), male uma edição do temas de inereae do catgo 
Sindgrafica Convida progra... ria promonernelvarkdng na 
ma de relacionamento que indústria gráfica. 
deva nomes relevantes à neu: De scordo com o presen 
não de asociados Dessa ver, te do Sindgrafica.CE, Fer 
convidado será Eduardo. nando Hélio Martine Bio, a 
Neve, presidente da Zona de . escolha de Eduardo Neves é 
Procesamento de Exporta: uma oportunidade de apre 
ção (ZPE) do Cá setar à ZPE do Ceni va 

Pensado para aproximar o . bilidade de Importação, tema 
Sindicato do mercado, bem . recorrente. em reuniões da 
como. apresentar histórias. FLEC, mas aínda distante da 
inapradoras ao asociados, . salidade do empresário prá 
é Sindgrica Convida não. fcoloca, 

EM DEFESA DO 
CrediAmigoo 
100% BNB 
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— RE Ceia de Natal fica 27% 
1 Economia | mais cara no Brasil em 2021 

Inadim avança em novembro De todos os dez produtos da ceia de Natal pesquisados, apenas o arroz registrou 
popa da sapo queda no preço de 4,45%. O avanço do aumento dos itens no ano vai até 27% 

cd Po es sn: Todo CR pel irado ride ED] a sito cms tp a ora ibn seno race ap erp la Ft eee lda CS ab emo da Epa ado ordem ta is cada em sr de 31. ps que fe do e cmd de e as ds es fi E fp pe E ed 1% qua de TR a campo Cm td o cats que a dd vn | O (gde tocado de si cheque opel ct | dode Tome (A det ido comigo empre pen pão | O q de co pd cce e ici | tcemulao tri it fam cao ado Ss de 1 ne one de | da 27%, O dados so da Se org d a pa: À CNC a | Te Bo de Ec edi e a trad o po cm | ad Fmbaçã rendimento de sé der sli minimos De otuo ara | Var (FGV, Te), À per Er pera e eidds em fm dera | o ds Pp 77 Nome ea a ea | ta Mrs Ph. “ondcados eta 679%, que preta am aumento | q O Perulador iclcionos al de qu de po prt em 3 poe di de Pg o Can atos idas 

O bol do brasileiro não 
terá folga em 2021. Com a 
inilação “ainda rodando o 
mercado em alta 4 ceia de 
Natal deve seguir 0 ritmo 
é também Scar mais cara. 
Tens básicos da cela de No 
al como carnes de frango 
Bovina, ovos, pe. bacalhau 
vinhos fazem pare da ta 
de produtos relacionados à 
“ea festa que registraram 
aumento de preços no perio- 

Imóveis Imóveis IL foi calculado pelo FGV Ibre 
À tenção de adquirir Sobre os preços atuais, 
melo nos primos ouve um salto de 594% — e 
mese eg declina para 74% da parcelados | Recife, Rdo de Jacira São. pe aa ea otção mb ce aa e 591%, com a psd 3086 a 387 
após marta reconde no 3º queclaifcavam os valo: | Paulo € Salvador No acu 
imetr de 2020, pas. pes como “los ou mu mulado de 13 meses, entre — ovos é que durante a pande: Após frango é ovos, à maior. pactada pela elevação dos 
sando de AB pará 439% aloe, dz a pesquisa Tra- | dezembro de 2030 e novem- mia foi pressionado pela va- alia entre os produtos as. preços de axe (13494), 
Do iimestêde 2020, tado do malor patamar” | bro de 2021, o frango nei.  Jorização da soja e do milho — soclados 4 ceia de Natal fo! pics de outros . tipos 
“egundo pesqui Ralo. — desde firimestede | qo tem act de Na registrada pelas cares bo. (11,12%). bacalhau (7.98%), 

FipeZap. Entre aqueles. 2015 (769). Em paralelo, | que mais subia O mem dis vimas, com um aumento de . vinhos (7.774), lombo sui 
ue decararar Intenção o total dos que creditam | parou 2734% seguido pelo Ts no (648%) é pernil sulno 
e adquirir imóvel no. os preços atua dos Aumento dos ovos (20,05%) A demanda aquecida (344%), segundo os dados 

futuro próximo, pele. Imóveis como “ranoáveis” Conforme Peçanha. o no mercado. imernacional do IPÇ-10, 
rência poe imdveia tados recuou de 29% para tom | forte avanço dos preços se e do reguatro de geadas no também Incentivou expor: Ainda segundo a pesqui (47) eu indiferença en em igual periodo. Aper- | fete uma combinação de pus, que catuaram perdas. tações durante a pandemia, sa, 9 único dos dez produ 
re novos e usados (45%) cepção de que os preços |  Ingredienes, que val desde. em parte das Lavouras to da lista elaborada pelo 
Jideram. À maloria dos estavam em alves "balxos | demanda aquecida no mer- “O preços para o consu pesquisador que registrou compradores potenciais. ou muito bato passou” | cado internacional por pro- . midor refletem uma soma queda em 12 meses foi o teima animal aé a presdo de de fatores. Houve proble arroz, com baixa de 4454. 

custo para ou produtores no. mas climáticos. impacto da Segundo o economista da 
deciante (4) campo. taxa de câmbio, além dos quando. houve registro da EV, a redução ocorreu 

Produtos como rações, cuntos. logisticos maiores auspeta de dois caso si . apos disparada no ano par 
que fazem parte dos insu-. com à ala do Gleo diesel. cos de vaca louca no Bras. sudo €, em parte, etá rea 

Ceia de Natal com sabor alto e salgado mos usados na crlação de . por exemplo” aponta o ec meses, à inflação da. clonada a me 
o cido nado E E frangos e na produção de —nomita Matheus Peçanha. 
Natal deve car mais cara para as famílias bras 
ras em 2021. Caes de frango e bovina, ovos, pães, 
bacalhau vinhos fazem parte da lista de produtos 
relacionados à data festiva que registraram aumento 
de preços na period de 12 meses. O avanço dos 
ans no acumulado vai té a axa dos 27%, o FGV. 
re. o acumulado de 12 meses, entr dezembro de. 
2020 o novembro de 2021, rango intro é o Hom 
a cela de Nata qe mais sub. O em disparou 
7.34%, seu plo aumento dos ovos 20,05%) 

destacou intenção de 

momento atual, caiu 7 
pontos e chegou a 883 
pontos. Para o futuro, a expectativa do empresa- 
ado cedeu 5,1 pontos e 
atingiu 933 pontos. 
13º salário: termina. 

7” meira parcela do 13- 
salário. Têm direito 

O Etta 
O quou que exerceram 

do longo de 021 alguma atividade, desde que registra 
los À segunda parcela deverá er depositada sê 20 de 
devembra O calcula do valor deve considerar o salário 
“também as chamadas verbas de naturera salarial que o 
funcionário recebe com iequência o longo do ano. 
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail trotarubenssgmal.com 
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ESPORTES 
Lesão, O cante Megas do PS raça, destacará a equipe por um perda de si a ot semanas por 
xa de uma sete ro tomo oi date a ii de Virada de 3a 1 sobe Saem plo 
Compra Francs mod omingo (28, nom a equipe brasir esa segunda ra (29 

Após derrota em decisão, 
Fla demite Renato Gaúcho 
Com o resultado negativo para o Palmeiras na final da Copa Libertadores 
da América, o treinador foi demitido pelo o clube Rubro-Negro 

O Flamengo anunciou 
nesta segunda-feira (29) que 
Renato Gabcho não é mais 
o técnico do time. O treina” 
dor, que Já há algum tempo 
não era bem vio pelos tor 
cedores do clube rubro-ne 

resisto À derrota 
a ubetadores, doputada 
no alimo sábado (27), em Montero. no” Draguai “O Cabe de Rets do a 
mengo Informa que, após coerente vu pres 6 sénico Renato Gado não 
comanda mas time prin pal informou aagreação. 
Pelo Tite. Bedigado do Grêmio em abr, agora, pio Flame 
8. Renato pasta em ram o na temporada de 20 ap cnc ano seda que de conquiste tdos 
Importantes. Pl clube pad co e ganda Copa do ea (bi à Libetádores 
(2017 e à ecopa (301) alem dos estadual de 20 9 e doio 

Ante de dear a equipe tnolor, o irelnador ata fico marcada por algumas 
fre pola, sobretudo alguma que ce usou para dedeiemasr du cc apos 
à queda de rendimento do te: Em, uma den ves Mes, incive, ele los o 

prio Flamengo “Se um iai ds Gt la "Ola, Reno, você tem 
200 milhões para ont ta A! pode me cobrar fu bi bon limou. Emjulho, quando foco testado pelo Mame, eua 

Ame, O tme canoa tem cam cj eta eta o Bd does Ancona Brasão 
declarações só aumentaram 
à responsabilidade que o 
trenador teria, no mbnimo, até o final do ano quando se 

No eanto além da der rota na decido da Libera 
dores, putamente dart dos 
amerenses à preso sobre comandam passou ser 
tran desde a ciminação oa Telma da Copa do Bru em dado com o Atletico 
PR. Sem contar o fato de o 

time ter chances pequenas de conquistar Brno 
O ttlo nacional, als, 

poderá er def 

ta tema (0) a voe do 
Ae MG. Pra bt 
que o Flamengo ndo derme o 
car, mo Maracand. em fogo 
valido pela de nda a partir 
las 0, Lo farta 0x 7 pon 
“oe mins rave ia 
cançivem para o concorrente 
bro negro que aa 7 

Diante do cearenses que 
têm 49 pootos e brigam pela 
ida à próxima Libertadores. 
Musico Souza. que comam. 
dava o sub-20 do Flamengo é que vinha sendo auilar 
na eommlão de Renato, val 
estar à rente da equipe. Ele 
deve seguir no cargo até 0 

tim do Brasilia. 
O time caroca entra em 

campo. ma quatro vezes, 
Contando com eme joga, uma 
à mala que o Auético-MG. 
Mesmo que o Flamengo faça 
ses 12 postos, os mineiros. 
serão campebes com apenas. 
mato uma vitória eu pen 
mo Jogo será contra o Baba, 
em Sakvador, na galnta (2) 
depois dissa, os adveráros 
serão Red Ball Bragantino e 
Getemio Ao todo, Renata co 
mandou o Flamengo em 34 
Jogos. com 25 vitórias, em 
puts é 5 dermtas, um apro 
Petamento de 728%. 

m 
li 

ESPORTE 
AMADOR 

Cinco anos 
No dia 34 de novembro este jornalista completou 5 

anos de coluna aqui em O Estado. Fol um 2016 muma 
quinta fera. O Estado é um orgdo que honra a nas im- 
Prensa e já tendo passado pelos jornais O Povo e Diário 
Te sinto bem. E quem ie lembrou este fito o radiaita 
Hides Ponte pelo qual tewnho grande admiração. Hides 
Ponte é uma volta pelo mundo 

= 

GIL KLEBER Mes omigs Mód e Caos Por fzem mo 
ção. OG que nt dt é 4 be é náo Gi Ctl, que 
e ea no doa mos so do que muco Minhas descolps 
Mário Feitosa 

Eleera uma das figuras mal importantes na pose de 
“seu prlmo e não pa, Chiquinho Feitosa como senador da. 
República. 
Afoto certa Na quinta leia que passo sat a legenda e e não 
cnloquea foto. Hoje então aqui Rui do Cear e Renan. 

Ari de Sá 
Na olimpiada fbero Americana de Fsca, dos 4 brasle, 

ro ado do Art Lucas Alevida de Victor Kerben são les 

EM ICO Allo de hoo registo um dos moments do solei 
ode que meo a otego do fla de iodo de lá o me 
migo Robe Pessoa E po ll nele, a n-lmos do Cléa. 
Sé Jogo esperem sa presença no preimo eceno. 

O discurso de Mauro 
Ao agradecer conceda da medalha Ayrton Sena, 

Mauro Carmelo proferiu um diucurso recheado de emo 
clocom citação de pessoas de sua maior estima a começar 
por sua genitora Mauro não esquece do Fes Lopes € 
Fevelou número que atestou avanço de nova futebol 
dede que ce assumiu su comando. E por falar em Mau 
o Carmélio dir a entrega do ltima réu do ano que 
levo nome da FCF e de Faes Lopes. 
Wilton e Julio 
Quando ouço  Jlio Sales dizer que o jogador do 

Fortaleza de um passe de bundinha e o Wilton Beverra 
arma que houve um surura dent da dr eu lembro 
dos men tempos de criança que enganou a gente chama 
vadeengalela. 
Mauro Carmélio 
Na seta postada a TV Fontalera mostrou tagem que marco a seenidade de entrega da medalha “rio Ben a atual presidente da EC Mauro Carmélia 

Foi aconecimento poi e que e e juta a um dos maes desportistas do Ceará Por sinal. um homem de Bem. À peepoição da medalha fo uma inicia do ve 
seador Eudes Being que ds em aa fla que ainda verá Aro no comando da CHE 
Sonhos 
“Acredite neles Insista perita e não desista, pois seu 
ia chegar. Loteria dos Sonhos para nós. 
Mas normações de Sia Caros 
ema: promeiiaêahoo combr 
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Cura O Por cem as As promove he ontem te o leng-metaem“arihea”, coma 
OGERAL creo de gre Mer. o cal Ve da Pee paricação da ri e vero Maia 

ret, ea o eso, e der Mapas, or a begrafa que ins fame 

500 mil turistas devem visitar fortaleza neste 
fim de ano, diz Secretaria Municipal do Turismo 
A visita destes turistas em período de alta estação deve injetar cerca de R$ 1,4 bilhões na economia da capital cearense 

outros. “Desde à geito do 
ex-prefeito Roberta Cláudio, 
à Preftura, junto cum o Go 
verno da Estado, tem les 
tido muto em ações, obras 
é projetos importants para 
“quem vive em Bote, mas 
também para o turiemo, que 
representa 30% da economia 
di cidade é gera matos em 
pregos. O prefeito José Sarto 
em o mesmo entendimento 
daimportância dese teor para 
retal para continuarmos 
conquistando mas tura” 

Alecandre Pereira lembra 
que o avanço na vacinação e 
Aenigncia da prtocdos su 
trio foram fundamentais 
aca portar o retorno do 
Tamo. “É prelo que as pe. 
soa entendam a importánea 

nar À Prelelur e o 
Governo do Estado esto fa 
sendo um excelente trabalho, 
mas um determinado porto 
em que sô depende da popra. 
pesos tomar à decisão de se 
mun obra “Conde 
rando que pandemia ainda 

Ca de 500 mil turtas 
devem visar Fortaleza nes 
ta ala estação (dezembro de 
AB e janeiro de 302) eee 
entao uma injeção de mas 
de R$ 14 bilhão na economia 
“da cidade A estimativa é do 
Observatório do Turiamo de 
Fortalera, gado à Secretaria 
Munlipai do Turim, e leva 
roporuára prevista pela Era 
port = concesslonári ads 
Astradora do terminal aéreo 
de Foilea — e a movimen, 
tação rodoviária, informada 
pe Soncam, empresa que 
administra o terminal rodo 
viário de Fortal. 
Ainda de acordo com a po- 

Jeão do Observatíio, o ga 
to médio duro dos vistartes. 
deve ser de R$ 61345, com 
duma permanência média de 
elnço dias. Na prática, esa e 
trad de capta na economia 
da cidade movimenta mus de 
SO eloes da economia, ts 
sendo força à um er muto 
impactado pela pandemia do 
dra que o dinheiro do tuto 
mo é um dinheiro novo que não está tutalmente contro 
cmara na cade e é dseuldo Jada é esperando que muitos 
os mala dvenos segmento. Alexandre Pereira, secretário no topo dos destinos mais apontou a capital carente. Jevantament, o segundo Ja- ainda sejam vacinado, tn 
impoctando desde o pipo- . do Turismo de Fortaiera. vendidos no Bra. de acordo . em primero logar nas buscas. par Gramado, atingiu pouco. dência é que os mbmero de 
queio ao hoteleiro, pasado. Desde à retomada gradual com pesquisa da Asaoclação . relizadas pelos. brasdeiros . mas de 400 ml bancas: 202 jam ada melhore e Pelos tasátas, garçons, pro- . das atividades, Fotaera vem. Braseira de Operadoras de . interemados em destinos de Para Alexandre Pereira, comparados com os mesmos 
prietáios de bares, nt mui. novamente se  destácando — Turismo (Brasas) Levanta feras no periodo ente ju- “a prelérênca por Fortaleza . periodos de 2021: condul 
tos outros. Este retorno do . no ranking de desticos mais. mento realizado pela plata ho de 2920 e julho de 2021, devede 4 diversos fores 
ut é uma grande ieção. uscados pelos Pesos for de precameno de tolizando ra de 14 1. como acido ne. (By 
de Ando para o sto; avalia Em agosto, Fotalera ficou visbuidade online Semruah hão de buscas. No ascumo  trutura, potencial turístico (o) wmemosmadro canas 

(8 tmtomsas 154 erreontasooyratcom A Or Si ra e pra Sc 

N F 
O att Nadia Dont! apresentou para cite para o 

mercado, a nova Coleção da marc. Intitulado Lune Pai 
lho se peças preservam a originalidade e tradição, que a 

em seu DNA. , : Prado criativa da marc, Nélia Dont, ec Restuvinto em ne tt clients, amigo parceiros. que prestigia ao Meo coma. 
a ri desde à ua criação Fo um momento intimista semana 
mma manh descontrada com trocas de experiência, mto 
tegada à emoções, em cada depoimento das cietesque E comomerm a produto á nos. E em mam 

No cl empre o da rj deva ms dade! inapirção de como a tradicional marta Sow Fu, exp gaenáia da no mercado, por manter a exênca. a memória ativa e eco 
qua à rca card do Longo ds ás. aa todo o mundo 
Já que o caro cha d renomada gl, ao o entovala | — gi pa Ud Rh a e Ape da ção nd Pá a ti 
o Na pisca inte pda sro tica. Wc soc é nr Ml Dont e Aro Poco paras 
Sd dem Rapidíssimas eta da Cat do Edo da Cr (ec ap e do ME a Sd Ação A pes poupe cdmaçição. Imirim iai a io res 
ii tt ini feed Roni ig o Fara ro ren erro PARAR peito ar Arm rc Ci a eim mada penca mma somem eo nim do é Di oo dana EMI ED page a 

pera e Ter Te] pr ore raio 
Teen Be pd pera ve timnt p pelee dr e rem pe 
da lemanidade de acardo— - Hoje marca aniversário alunos Será um momento 
com a Unesco desde 2010. Claudia Cavalcante - mm em que além de praticar 
Ereferência parachejie “Como forma demtvar uma atividade flco, eles 
comfeiteiros, sendo suas ainda mai seus alumosna também poderão conf 
Alcndcas e recits difamdi- — prtca de atividades iscas. termizar em tum montento 
das no mundo toda. “rede Greenhfe Academias de descontração”, ressalta 
Não passaram despercebidos . rica mais ima eição do Kete Spexiis, gerente de 
as 35 amos de radiohoia do seu orla de Beach Tenis, marketing da rede - Mm 

Na semana Francesa as mto bom Hermo Monte: no prximo dia 4 de decem- O Beach Tennis vem sendo 
pçs deentradassdo Sopa ro sdbado pecado BUM bro BUM -A competição uma das grandes aposta 
A Cibla com Po Grutinado —” Prefeitura de Paracuru já conta com 100 alunos da Greenhje Recentemen 
e Queijo Graére e Mex. 
der à Provençal Para o 
prato principal o ciente pode 

inscritos e acontecerá nas rede inaugurou duas 
categorias iniciante inter: quadras cobertas em sua 
mediário avançado, nas 


